Dansk Nefrologisk Selskab
Referat af generalforsamling
8. maj 2015 kl. 17.00 – 17.30
Falkonercentret, København

1. Valg af dirigent.
Svend Strandgaard blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.
3. Godkendelse af forslag til vedtægtsændringer.
Forslaget har været fremsendt med indkaldelsen. Lisbet Brandi fremhævede specielt at Foreningen af
Yngre Nefrologer fremover kan indstille medlemmer til bestyrelsen, men at disse skal godkendes ved
generalforsamlingen. Der var ingen stemmer imod vedtægtsændringerne, men da godkendelse af disse
kræver tilstedeværelse af 50% af medlemmerne, kunne de ikke endeligt vedtages. Der indkaldes derfor
til ekstraordinær generalforsamling inden for en måned.
4. Formandens beretning.
Formandens beretning har været fremsendt med indkaldelsen. Der var ingen kommentarer fra de
tilstedeværende medlemmer.
5. Uddeling af Mommsens Legat.
Formand Lisbet Brandi overrakte Mommsens hæderslegat til afdelingslæge Mads Hornum og professor,
overlæge Jeppe Hagstrup Christensen.
6. Selskabets regnskab.
Selskabets regnskab har været udsendt med indkaldelsen. Sekretær Ditte Hansen forklarede, at
selskabet har i 2014 overført 80.000 kroner til Dansk Nefrologisk Selskabs Forskningsfond. Derfor er
egen kapitalen reduceret over det sidste år.
7. Regnskab for Dansk Nefrologisk Selskabs Forskningsfond.
Forskningsfondens kapital var ved årsskiftet 7.406.777,12 kr. Der er i år uddelt 320.000 kr. til 10
forskningsprojekter og 4 rejseansøgninger, samt 76.000 kr. til DNS til foredrag og møder.
8. Orientering om Claus Bruns forelæsningsfond.
Sekretær Ditte Hansen forklarede, at bestyrelsen har besluttet at ophæve Claus Bruns
Forelæsningsfond. Fonden har i mange år ikke kunnet foretage uddelinger. Omkostninger ved drift af
fonden står ikke mål med muligheder for uddeling fra fonden. Fondens egenkapital vil blive anvendt i
henhold til fundatsen over de næste 3 år. Der var ingen indvendinger herimod på generalforsamlingen.
9. Kontingent for næste år.
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Kontingentet blev besluttet fastholdt fra tidligere år med 400 kroner for ordinært medlemskab og 4000
kroner for firmamedlemskaber.
10. Meddelelser fra registerudvalget.
James Heaf orienterede om Program for Clinical Research Infrastructure (PROCRIN) projektet. Det er nu
muligt at ansøge om konsulentbistand til klinisk forskning baseret på registre og kliniske databaser.
Nærmere orientering er rundsendt med nyhedsmail til selskabets medlemmer samt annonceret på
selskabets hjemmeside.
11. Meddelelser fra uddannelsesudvalget.
Lena Taasti, formand for udvalget, orienterede: Uddannelsesudvalget beskæftiger sig i øjeblikket med
afdækning af speciallægers muligheder og behov for efteruddannelse. Der vil snarest blive udsendt et
spørgeskema undersøgelse fra udvalget.
12. Meddelelser fra FAM-udvalg.
Jesper Juul Larsen orienterede fra FAM udvalget: Der er aktuelt sendt et udkast til holdningspapir for
”Akut nyrefunktionspåvirkning i fælles akut modtageafdeling” til høring hos ledelsen i de nefrologiske
afdelinger i Danmark. Gruppen arbejder også med uddannelsestilbud rettet mod akutlæger ansat i FAM.
13. Meddelelser fra CKD-gruppe.
Henrik Birn gjorde kort ret for gruppens sammensætning og arbejde herunder de problemer, som er
opstået som konsekvens af den tvivl, der har været om lovligheden af data i DAMD. Med støtte fra
Region Midt og Nyreforeningen undersøges nu, om det er muligt ad andre veje at indhente data vedr.
CKD i Danmark.
14. Meddelelser fra Yngre Nefrologer.
Formand Iain Bressendorff orienterede: Foreningen blev stiftet for 1 år siden. Hjemmeside er undervejs:
www.yngrenefrologer.dk. Foreningen arrangerer uddannelse for yngre nefrologer og har i år holdt et
velbesøgt, 1-dags kursus om glomerulonefritis.
15. Meddelelser fra DSIM.
Susanne Bro orienterede: Per Ivarsen holdt et godt indlæg om nyren og inflammation til DSIMs
Årsmøde. Hagedorn prisen blev i år tildelt professor Oluf Borbye Petersen som forelæste om
tarmbakteriers betydning for fedme og diabetes.
16. Eventuelle meddelelser fra øvrige udvalg.
EDTA-National coordinator James Heaf opfordrede til at anvende EDTA databasen, som indeholder
en guldgrube af data. Der kan søges om fellowships og støtte til statistiske studier i EDTA. Der arbejdes
hen mod at tilbyde et statistikkursus i Danmark gennem EDTA.
Pernille Mørk orienterede fra UEMS: 1/3 2017 er den første europæiske, nefrologisk specialisteksamen
klar. Martin Egfjord er med til at udarbejde spørgsmål. Pernille Mørk fortalte endvidere, at inspektorerne
fremover vil inspicere afdelinger med andre specialer end inspektorernes eget.
17. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Thomas Elung-Jensen og Jan Carstens ophører i DNS bestyrelse og takkes for deres arbejde i
bestyrelsen gennem flere år. Overlæge Helle Thiesson, Odense og 1. reservelæge Rikke Borg, Herlev,
begge indstillet af bestyrelsen, blev valgt. Der var ikke opstillet modkandidater til posten.
18. Valg af revisorer.
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Jakob Sølling og Karsten Sølling indstilledes af bestyrelsen som revisorer og blev valgt uden
modkandidater.
19. Godkendelse af nye medlemmer af DNS.
De nye medlemsansøgere blev godkendt.
20. Eventuelt.
Der ønskes længere tid til afholdelse af generalforsamling næste år. Dette vil bestyrelsen forsøge at
efterkomme.

Lisbet Brandi
Formand for Dansk Nefrologisk Selskab
(ref Ditte Hansen)
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